
18 .06.2010 – podsumowanie realizacji Projektu pn. „Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego” 

 

W piątek, 18 czerwca br. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu, odbyło 
się uroczyste podsumowanie realizacji Projektu pn.: „Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenie i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”. 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia teatralnego pt.: „Na skróty” autorstwa Piotra 
Drążkiewicza. Bohaterami spektaklu byli dwaj młodzi ludzie. Jeden z nich przychodzi pożyczyć 
pieniądze. Rozmowa między nimi rozgrywa się na dwóch płaszczyznach: wspólnej przeszłości oraz 
obecnej, podejrzanej sytuacji. Błyskotliwe reakcje Andrzeja  na poczynania zagubionego w 
rzeczywistości Rafała demaskują istotę problemu, odnoszącą się do brutalności, która wygrywa w 
życiu, nie tylko na płaszczyźnie człowiek – człowiek, ale także człowiek – natura.  

        
Na scenie: od lewej: Waldemar Konieczny, Piotr Drążkiewicz 

W dalszej części spotkania omówiono cele i założenia oraz zaprezentowano przebieg 
realizacji Projektu.  

W ramach Projektu przeprowadzono zajęcia z zakresu ekologii w czterech szkołach 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego, w ośmiu grupach po 15 uczniów w każdej. 
Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych tj. wycieczkach 
tematycznych, spotkaniach z przedstawicielami organizacji ekologicznych, zbiórce makulatury i  
baterie. 

 
Omówienie założeń Projektu – Beata Ślesińska – Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 



    
Oczyszczalnia ścieków w Łęgowie – z prawej: Dyrektor Stanisław Ziółkowski            Spotkanie z przedstawicielem Organizacji Przyrodniczej „Kania” – Arkadiuszem Kiszką 

Następnie Starosta Wągrowiecki, Michał Piechocki,  wręczył podziękowania oraz certyfikaty 
dla uczniów biorących udział w Projekcie. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przyznanie nagród za 
zbiórkę makulatury i baterii. Za pierwsze miejsce i zebranie 508 kg makulatury i 30 kg baterii, Starosta 
wręczył Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgminazjlnych Nr 2 w Wągrowcu, Pani Beacie Dobrochowskiej – 
Byczyńskiej, projektor wraz z ekranem. Drugie miejsce przyznano dla I  Liceum Ogólnokształcącego w 
Wągrowcu  i zostało nagrodzone aparatem fotograficznym. Nagrodę za zebranie 60 kg makulatury i 2 
kg. baterii, z rąk Starosty odebrał Dyrektor I Liceum Ogólnokszatłcącego, Pan Ireneusz Biniewski  

    
  Nagrodę za zajęcie I miejsca w zbiórce surowców wtórnych z rąk Pana Starosty            Nagrodę za zajęcie II miejsca w zbiórce surowców wtórnych z rąk Pana Starosty 

odbiera Dyrektor ZSP Nr 2 w Wągrowcu– Pani Beata Dobrochowska – Byczyńska                           odbiera Dyrektor I LO w Wągrowcu – Pan Ireneusz Biniewski 

 

 

 


